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Tuikkiva
Säihkyvän kaulakorun teet näistä:
Putkihelmiä 20 - 30 mm (mallikorussa 25 mm pituisia
putkia 24 kpl mustia ja 24 kpl kullanvärisiä)
alle 5 g 8/0 siemenhelmiä (mallikorussa 48 kpl opaakkeja
mustia)
0,35 tai 0,45 mm koruvaijeria haluttu pituus + 15 cm
päättelyvaraa
helmilankaa esim. Nymo/ S-lon tms.
2 kpl kiinnityshelmiä
2 kpl päällyshelmiä
1 pari suojakaaria
2 kpl avattavaa välirengasta
lukko ja vastakappale
tasapäiset ja puolipyörö- tai kiinnityshelmipihdit
sivuleikkurit
helmimatto

Yleistä koruvaijerin valinnasta:
Valitse koruvaijeri korun painon ja pituuden
mukaan.
Ohut 0,35 mm vaijeri sopii esim. lyhyille koruille ja
pienireikäisille makeanvedenhelmille.
0,45 mm vaijeria käytetään keskipitkiin ja
– painaviin koruihin sekä rannekoruissa.
Paksuin 0,6 mm vaijeri käy mm. avainnauhoihin ja
isoille, painavilla koruille sekä koruihin, joissa jätät
vaijeria näkyviin helmien välille.
Monisäikeinen koruvaijeri on laadukkaampaa kuin
esim. 7-säikeinen ja se laskeutuu kauniimmin.

1. Pujota aloitusrivi koruvaijeriin.
Sovita pituus siten, että keskelle tulee
4 eriväristä putkihelmeä ja molemmin
puolin yhtä monta mustaa
putkihelmeä. Pujota joka väliin 1 kpl
8/0 siemenhelmi.

2. Pujota alkuun 2 siemenhelmeä ja
kiinnityshelmi niiden väliin kuvan
mukaan.

3. Pujota suojakaari vaijerin päähän ja
vie vaijerin pää siemenhelmien ja
kiinnityshelmen läpi uudelleen
vastasuunnassa.

4. Vedä vaijeria korun sisälle siten,
että vaijerista ei jää näkyviin
ylimäärästä silmukkaa suojakaaren
päästä. Purista kiinnityshelmi
puolipyörö- tai kiinnityshelmipihdeillä.

5. Sujauta kiinnityshelmi
päällyshelmen sisälle ja purista
tasapäisillä pihdeillä ensin siten, että
päällyshelmen avoimet reunat
kohtaavat. Älä purista liian lujaa,
etteivät reuna liu’u päällekkäin.

6. Kääntele päällyshelmeä ja puristele
sitä eri sivuilta siten, että reuna
sulkeutuu tasaisesti.
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7. Valmis kiinnitys.

8. Aseta koru pyöreästi pöydälle.
9. Pujota loppuun 2 siemenhelmeä ja kiinnityshelmi toisen puolen tavoin.
Varmista, että vedät vaijerin korun sisälle (ei kuten kuvan esimerkissä näkyvä
lenkki suojakaaren ulkopuolella). Tarkista myös, että litistettyäsi
kiinnityshelmen, myös päällyshelmi mahtuu ja koru on edelleen pyöreänä
pöydällä ja helmillä on vähän tilaa liikkua. Liian tiukka koru katkeaa helposti!

10. Avaa välirengas pihtien välissä
sivusuunnassa.

11. Ota suojakaarella suojattu korun
pää ja lukko välirenkaaseen ja sulje
rengas sivusuunnassa vähän ”yli” ja
takaisin kohdalleen. Tarkista, ettei
välirenkaaseen jää rakoa.

12. Kiinnitä vastakappale samoin
toiseen päähän korua.

13. Yksinkertainen pohja on
itsessäänkin jo valmis koru!
Myöhemmin ohjeessa tämä mainitaan
nimellä ”pohjarivi”.

14. Mittaa 4 m helmilankaa, venytä
kevyesti ja vahaa halutessasi. Pujota
neula langan keskikohtaan ja solmi
lanka pohjarivin koruvaijerin ympärille
kuvan osoittamaan kohtaan. Tee
kaksinkertainen solmu ja jätä n. 10 cm
päättelyvaraa.

15. Pujota lanka kuvan mukaan 1
musta putken ja siemenhelmen läpi ja
tuo ulos ennen ensimmäistä
kullanväristä putkihelmeä.

Tutustu. Innostu. Luo!
www.villihelmi.fi
© 2015 VilliHelmi Oy
Kaupallinen käyttö kielletty. Opetuskäyttö sallittu. Lähde mainittava. Ohjemateriaalia ei saa muokata.

3

Tuikkiva

16. Pujota 1 kullanvärinen putki ja 4
siemenhelmeä.

19. Pujota takasin putkihelmestä ja
kahdesta edellisessä vaiheessa
ensimmäisenä pujotetusta helmestä.
Siemenhelmi jää ”lukoksi” mustan
putkihelmen päähän.

22. Pujota takasin putkihelmestä ja 4.
sekä 1. siemenhelmikukan helmestä.
Ensimmäinen ”hapsu” on valmis.

17. Vie neula ensimmäisen
pujotetusta siemenhelmestä
uudelleen samassa suunnassa läpi ja
kiristä lanka. Helmet asettuvat kukan
muotoon kuvan mukaan.

18. Pujota 1 musta putkihelmi ja 1
siemenhelmi.

20. Pujota vielä kuvan mukaisesti
siemenhelmikukan neljäntenä
pujotetun siemenhelmen läpi kuvan
mukaan.

21. Pujota 1 musta putkihelmi ja 1
siemenhelmi.

23. Pujota 1 kullanvärinen putkihelmi.

24. Vie lanka perusrivillä olevan
siemenhelmen läpi kuvan mukaan.
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25. Pujota takaisin päin putkihelmestä. 26. Pujota 1 kullanvärinen putkihelmi
ja 4 siemenhelmeä.

27. Pujota taas ensimmäisen
siemenhelmi läpi samassa suunnassa
uudelleen ja muodosta helmikukka.

28. Valmista hapsu, kuten työvaiheissa
18 - 22.
Pujota 1 kullanvärinen putkihelmi,
siemenhelmi ja 1 kullanvärinen putki.

29. Pujota lanka kuvan mukaisesta
peruskerroksen siemenhelmestä
vastasuunnassa kuten kuvassa.

30. Kiristä lankaa ja ensimmäinen
kullanvärinen neliö on valmis.

31. Pujottele takasin äsken lisätyistä
kullanvärisistä putkihelmistä ja tuo
lanka ulos toisen putkihelmen jälkeen.
Älä pujota lopussa siemenhelmikukan
helmien läpi!

32. Pujota 1 kullanvärinen putkihelmi
ja 4 siemenhelmeä

33. Muodosta helmikukka ja hapsu,
kuten työvaiheissa 17 – 22.
Pujota 1 kullanvärinen putkihelmi,
siemenhelmi ja 1 kullanvärinen putki.
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34. Pujota valmiin neliön kulmassa
olevan siemenhelmen läpi kuvan
mukaan.

35. Pujota 1 kullanvärinen putkihelmi
ja vie lanka peruskerroksen kuvan
mukaisesta siemenhelmestä läpi
vasemmalta oikealle kuvan mukaan.

36. Pujota 1 kullanvärinen putkihelmi,
siemenhelmi ja 1 kullanvärinen putki.

37. Muodosta uusi neliö pujottamalla
edellisen kerroksen siemenhelmestä
läpi ja jatka pujottamalla vielä alla
olevan putkihelmen läpi siten, että
lanka tulee ulos alimmasta
putkihelmestä (älä pujota
siemenhelmikukan helmien läpi).

38. Pujota 1 kullanvärinen putkihelmi
ja 4 siemenhelmeä.

39. Muodosta helmikukka ja hapsu,
kuten työvaiheissa 17 – 22.

40. Pujota 1 kullanvärinen putkihelmi,
siemenhelmi ja 1 kullanvärinen
putkihelmi.

41. Muodosta salmiakki pujottamalla 42. Pujota 1 kullanvärinen putkihelmi ja
edellisen kerroksen siemenhelmen ja muodosta kolmio tuomalla lanka ulos
yllä olevien helmien läpi, tuo lanka edellisen kerroksen siemenhelmen läpi.
ulos peruskerroksella seuraavan
putkihelmen ja siemenhelmen kautta
ulos kuvan mukaan.
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43. Pujota 1 kullanvärinen putkihelmi,
1 siemenhelmi ja 1 kullanvärinen
putkihelmi. Muodosta seuraava neliö
pujottamalla lanka seuraavasta
edellisen kerroksen siemenhelmestä
läpi.

44. Pujota 3 siemenhelmeä.

45. Muodosta helmikukka siten, että
tulet alimmaksi asettuvan,
ensimmäisen äsken pujotetun
siemenhelmen läpi kuvan mukaan.

46. Pujota 1 musta putkihelmi ja 1
siemenhelmi.

47. Tuo lanka takaisin putkihelmestä ja 48. Pujota 1 musta putkihelmi ja
helmikukan yläreunan helmien läpi
siemenhelmi.
toiselle puolelle, 1 siemenhelmi jää
alapuolelle hapsujen ”väliin”.

49. Pujota lanka putkihelmen ja 1
yläpuolella olevan siemenhelmen läpi
ja edellisen kerroksen kullanvärisen
putkihelmen ja sen jälkeen olevan
siemenhelmen läpi. Hapsu on valmis.

50. Muodosta seuraava hapsu
vaiheiden 44-48 mukaan…

51. Pujota 1 kullanvärinen putkihelmi,
1 siemenhelmi ja 1 kullanvärinen
putkihelmi.
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52. Pujota viimeinen neliö valmiiksi ja
vie lanka peruskerroksella viimeisen
kullanvärisen putkihelmen läpi.
Pujota 1 kullanvärinen putkihelmi ja
tuo lanka edellisen kerroksen
siemenhelmestä läpi kuvan mukaan.

53. Pujota 3 siemenhelmeä.

55. Valmista viimeinen hapsu
työvaiheiden 46 - 48 mukaan.
Tuo lanka yllä olevan kullanvärisen
putkihelmen kautta ulos työstä.

56. Tuo lanka takaisin työhön
peruskerroksen siemenhelmen
vierestä ja vahvista kolmion alareuna
kulkemalla reunoissa olevien
kullanväristen putkihelmien ja niiden
välissä olevien helmikukkien ylimpinä
olevien, yksittäisten siemenhelmien
kautta. Kiinnitä loppulanka napakoilla
solmuilla työssä kulkevan langan
ympärille ja päättele langat putkien
sisään.

54. Muodosta helmikukka.

Lisää maksuttomia ohjeita osoitteessa villihelmi.fi
Maksuttomia ohjevideoita VilliHelmen Youtube-kanavalla
http://www.youtube.com/villihelmi
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